Cele wydawnictwa The Serpent

Cele materialne
Wydawanie drukowanych i elektronicznych publikacji
1. satanistycznych (seria Bibliotheca Satanica)
2. satanologicznych (seria Black Temple of Satan)
3. dotyczących Wielkiej Bogini
4. wolnomyślicielskich
5. naukowych opracowań satanizmu
oraz powiązanych z nim tematów
Cele naukowe
Gromadzenie i systematyzowanie wiedzy na temat
1. satanizmu we wszystkich jego odmianach
2. Szatana, Lucyfera, Czarnego Boga, Bafomet
3. Wielkiej Bogini we wszystkich Jej aspektach
4. koncepcji umysłowej rebelii i ich realizacji
5. Diabła, demonolatrii, piekła, grzechu
oraz metafizyki Zła w sztuce i literaturze
Cel kulturowy
Współtworzenie kultury kontrchrześcijańskiej

Naukowe cele wydawnictwa The Serpent
Szczegóły

1. SATANIZM
Gromadzenie i systematyzowanie wiedzy na temat satanizmu
we wszystkich jego odmianach.

Szczególny nacisk kładziemy na:
- satanizm tradycyjny (m.in. satanizm ONA1)
- polski satanizm intelektualny
(zawiera się w nim tzw. satanizm racjonalny2)

- satanizm lucyferyczny3
- setyzm (satanizm Temple of Set)
- laveyanizm (satanizm Church of Satan)
Kolejność nie jest przypadkowa.

Skrót od „Order of Nine Angles” – „Zakon Dziewięciu Kątów”.
Satanizm racjonalny implikuje ateizm, materializm, sceptycyzm i racjonalizm (oraz rzecz jasna samą
sataniczność). Satanizm intelektualny zaś jest szerszym pojęciem, które (prócz sataniczności)
implikuje jedynie dojrzałe posługiwanie się intelektem. Satanista intelektualny moŜe być albo ateistą,
materialistą, sceptykiem i racjonalistą, albo teistą, metafizykiem, gnostykiem (osobą dąŜącą do
osiągnięcia gnosis), antyracjonalistą (osobą widzącą ułomność racjonalnego i naukowego poznawania
rzeczywistości) oraz magiem. Zarówno jedna, jak i druga postawa nie koliduje z intelektualizmem.
3 Satanizm lucyferyczny występuje wtedy, gdy osoba nazywająca siebie satanistą/satanistką
w rzeczywistości głosi poglądy i prezentuje wartości lucyferyczne. Lucyferyzm to światopogląd
ezoteryczny, w którym osoby dąŜą do światła i zrozumienia, aby osiągnąć iluminację i gnozę (gnosis).
Ich patronem jest Lucyfer, czyli „Niosący Światło” (od łacińskich „lux”- światło oraz „ferre” – nieść).
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2. SATANOLOGIA
Gromadzenie i systematyzowanie wiedzy na temat Szatana
oraz postaci i tematów Jemu pokrewnych.
Rozwijanie ezoterycznej wiedzy na temat takich osobistości ze świata duchowego, jak:
- Czarny Bóg (Czarny Absolut, Odwieczna Ciemność, Negatywna Zasada Bytu)
- Mroczni Bogowie (Złowieszcze Bezprzyczynowe Energie, Przedwieczni)
- Bogini Bafomet (Matka Krwi, Mroczna Bogini, Tiamat, Kali)
- Szatan (dawca Mroku, dawca szaleństwa, małŜonek Bafomet, Dionizos)
- Lucyfer (dawca Światła, dawca mądrości, małŜonek Gaji, Apollo)
oraz takich kategorii myślenia religijnego i doświadczania ciemnej strony sfery sacrum, jak:
- czarna gnoza (gnoza demoniczna)
- gnoza lewej ręki (Left-Hand Gnosis)
- sataniczne epifanie (objawienia istot satanicznych)
- demonomania (opętanie przez demony)
- demonolatria (czczenie demonów)
- demonofagia (poŜeranie demonów)

3. WIELKA BOGINI
Gromadzenie i systematyzowanie wiedzy na temat Wielkiej Bogini Matki
w Jej pradawnej i pierwotnej – tzn. prawdziwej – formie.
NaleŜy koniecznie podkreślić, Ŝe duchowa istota znana nam jako „Wielka Bogini Matka”
nie ma NIC wspólnego z chrześcijańską ikoną, znaną potocznie jako „Matka Boska”.

4. WOLNOMYŚLICIELSTWO
Interesują nas tylko takie teksty, które w swej treści sprzeciwiają się kulturze
judeochrześcijańskiej i których autorzy nie boją się dumnie głosić swoich poglądów.

5. OPRACOWANIA NAUKOWE
Wydajemy opracowania naukowe z zakresu tematów, którymi się zajmujemy:
satanizm, satanologia, kult Wielkiej Bogini oraz Diabeł, piekło, grzech
i pozostałe tematy sataniczne w sztuce i literaturze.
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